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Dit verslag is uitsluitend van informatieve aard en kan geen enkele verbintenis vanwege het stadsbestuur Nieuwpoort tot stand 
brengen. Dit kan enkel via officieel ondertekende briefwisseling overeenkomstig art.182 p ar.4 van het gemeentedecreet.  

Aan dit beknopt verslag kunnen geen rechten ontleend worden. 

De toelichtingen betreffende juridische kwesties worden gegeven op basis van representatieve, originele als betwistbare 
uitspraken in geschillen. Voor alle duidelijkheid dient er aangestipt te worden dat wanneer soortgelijke gevallen worden aan de 
rechtbanken worden voorgelegd, ze niet perse altijd in dezelfde zin worden beoordeeld. Een uitspraak kan steeds worden 
beïnvloed door de plaats en het ogenblik van de feiten, de betrokken partijen, de pleidooien alsook de persoon van de rechter. 
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1 . Goedkeuring verslag vorige vergadering : 

Het verslag van de vergadering d.d. 9 juni 2015  geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 

 

2. Project kinderarmoedebestrijding Domino ( verslaggever Ilse Cranskens - Sociaal huis ) 

1. Afgeronde acties 

Visietekst met naam en logo:  

Er werd binnen de stuurgroep een visietekst, naam voor het project (Domino – Bouwen aan kansen 

voor kinderen) en logo goedgekeurd.  

Taalstimulatie speelpleinwerking:  

Tijdens de zomervakantie kwam Ilona elke woensdagmorgen langs op de speelpleinwerking om een 

activiteit te geven aan de kinderen van de leeftijdsgroep 5-6 jaar. Er werd een verhaal voorgelezen en 

daar werd een activiteit aan gekoppeld. Ook de animatoren pikten zo nieuwe ideeën op. Er wordt 



geprobeerd om hier ook volgend jaar verder op in te gaan en dit eventueel door te trekken bij de 

kleuters (3-4jaar). 

Opmaak eenvoudige brochure sociaal huis:  

Er werd een zeer eenvoudige brochure opgemaakt, waarbij in een paar zinnen wordt uitgelegd welke 

diensten in het sociaal huis gevestigd zijn, hoe/wanneer hen te contacteren + foto van de 

medewerker(s).  Ondertussen werd de brochure al op veel plaatsen verspreid.  

Mobiel sociaal huis:  

Het sociaal huis was in september aanwezig in de verschillende scholen, zodat ze ter plaatse ouders 

konden helpen met eventuele vragen rond studietoelage, onderwijscheques, voordeelpas,… Dit 

aanbod werd  positief bevonden door zowel de scholen als de ouders. Er zal naar volgend jaar toe wel 

gekeken worden voor een ander tijdstip (nu: donderdagnamiddag). 

Marktactie 16/10:  

Er werd tussen 10u en 13u soep bedeeld op de markt in kader van verzetdag tegen armoede, waarbij 

aan de bevolking werd gevraagd om een groot wit laken met slogan ‘Investeren in mensen loont’ te 

ondertekenen. Dat werd achteraf opgehangen in het sociaal huis. Tijdens de soepbedeling werd met 

de mensen in gesprek gegaan a.d.h.v. kaartjes met daarop het levensverhaal van mensen van de 

vereniging waar armen het woord nemen Zuiderpoort in Gent.  

Deze actie werd gekoppeld aan een persmoment met voorstelling van Domino. Diezelfde dag werd in 

Diksmuide ook een charter voor kinderarmoedebestrijding ondertekend door de verschillende 

burgemeesters en/of OCMW-voorzitters van de Westhoek (o.a. Nieuwpoort). 

2. Stand van zaken lopende en geplande acties  

Baby- en peuterpakketten:  

Per jaar kunnen 20 gezinnen via Kind en Gezin, huisartsen en het OCMW doorverwezen worden om 

een baby- of peuterpakket ter waarde van 100 EUR te bestellen. De bestelling gebeurt via de website 

van collishop of dreambaby, samen met de ouders.  

Gezinsbevraging:  

Doel is om tegen eind 2015 25 gezinnen te bevragen rond hun ervaringen met bestaande diensten in 

Nieuwpoort, het vrijetijdsaanbod, enz. Bedoeling is om daarna bij ervaren hiaten nieuwe acties en een 

betere toegankelijk voor de doelgroep te creëren. 

Evaluatie voordeelpas en onderwijscheques:  

Er zijn een 160-tal kinderen die ondertussen de kortingscode hebben aangevraagd. Vooral in 

september naar aanleiding van het begin van het schooljaar (onderwijscheques) zijn er opnieuw een 

groot aantal kinderen op de lijst bijgekomen.  

Hoewel de voordeelpas een goed werkend product is, moeten we blijven kijken naar een mogelijke 

uitbreiding van het gebruik. Er wordt hierbij gedacht aan korting bij abonnementen zwembad, 

activiteiten gezinsbond, lidgeld cultuurverenigingen, … 

Voor de onderwijscheques wordt gekeken voor een herverdeling: vermindering van het aantal 

cheques in kleuter en basis t.v.v. leerlingen uit het secundair. 

Het nieuwe voorstel van reglement wordt eind dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.  



Kledingbeurs:  

Deze gaat door op zaterdag 21 november in het jeugdcentrum Nieuwpoort, enkel toegankelijk mits 

uitnodiging. Hiervoor wordt samengewerkt met vzw Camino uit Koksijde, zodat deze dienst ook in 

Nieuwpoort beter bekend wordt. 

Alle kledij wordt verkocht aan de prijzen die gehanteerd worden bij vzw Camino (betalen = mensen in 

hun waardigheid laten). Wat niet verkocht is, alsook de winst gaat naar hen.  

Inzet ervaringsdeskundige: 

Via TAO (team voor advies en ondersteuning) van vzw De Link worden 5 ondersteuningsmomenten  

met een ervaringsdeskundige aangevraagd. Op deze manier willen we nagaan of we op een correcte 

manier het doelpubliek bereiken en of de acties correct worden aangepakt. 

3. Vluchtelingenproblematiek  :  ( verslaggever Barbara Wyseure - diensthoofd veiligheid en preventie 

stad Nieuwpoort)  

Sinds vrijdag 2 okt 2015 worden 208 mensen (47 gezinnen en 8 koppels)  uit verschillende landen 

(Irak – Iran – Congo – Togo – Syrië – Afghanistan,…) opgevangen op de camping CDSCA.  Zij blijven 

daar voorlopig tot 8 maart 2015. 

Gezien de communicatie met FEDASIL niet heel er vlot verloopt, wist het stadsbestuur zelf pas op het 

laatste moment dat er vluchtelingen gingen aankomen op de camping. 

Ondertussen zijn wel al een aantal vergaderingen geweest met politie, stadsbestuur en FEDASIL. 

De procedure is ongeveer als volgt: 

De vluchtelingen komen aan in Brussel en gaan naar de dienst Vreemdelingenzaken. Daar 

onderzoekt men hun asielaanvraag. Normaal gezien worden de vluchtelingen op dit moment ook 

gescreend op TBC in Brussel, maar soms blijken mensen toch door de mazen van het net te glippen. 

Indien de aanvraag kan behandeld worden, worden de vluchtelingen in groep getransporteerd vanuit 

Brussel naar het kamp die door FEDASIL wordt aangeduid.  

De mensen zijn vrij om al dan niet in te gaan op dit aanbod. 

Het opvangkamp biedt de basiszorgen: bed, brood, bad.  

De doorlooptijd van de registratieprocedure van een asielaanvraag is zo’n 2 tot 4 maand, maar men 

moet rekenen op een gemiddelde van 9 maanden. Gedurende deze periode verblijven de 

vluchtelingen dus in het opvangkamp. Nadien worden ze ofwel hier toegelaten met een 

vluchtelingenvisum ofwel moeten ze terugkeren naar hun land van herkomst. 

Fedasil verzorgt 3x per dag catering. De mensen dienen zich te begeven naar het bureel van 

FEDASIL en krijgen op vaste tijdstippen een voedselpakket. 

Er komt 3x per week een arts langs om consultatie te houden. Deze consultaties worden versterkt 

door een verpleegster.  

Op de site is er 24/24u security aanwezig. Verder worden door FEDASIL nog een aantal personen 

tewerkgesteld op de site, waaronder 2 sociaal assistenten. Tot op heden is er nog geen directeur 

aangesteld en wordt deze functie waargenomen door de directrice van Poelkapelle. 

Het kamp Lombardsijde is een ‘open’ kamp, wat betekent dat de vluchtelingen en bezoekers vrij zijn 

om te gaan en staan waar ze willen.  



Vanaf november zullen de kinderen in verschillende scholen geplaatst worden. Het betreft ongeveer 

45 kinderen, waarvan een kleine 20 secundaire scholieren. 

Voor het secundair kan een OKAN klas ingericht worden. 

De kinderen voor de basisscholen zullen over de 3 scholen te Nieuwpoort verdeeld worden en dan 

pas naar Lombardsijde/Middelkerke. 

De kindjes mochten niet vroeger naar school omdat het in eerste instantie een kamp was dat zou 

sluiten op 15 november. Ondertussen werd dit dus verlengd tot maart. 

4. Sluizenring - nieuwe toestand : 

Situatie kan verbeterd  worden door de strook volledig aan te duiden en meerdere pictogrammen van 

fietsen te voorzien. 

5. Gezinsbrochure  

voorstel zal voorgelegd worden 

6. Subsidies  

-vraag Kind en Preventie Periode 1 september 14 - 31 augustus 15 : Dit consultatiebureau hield 79 

zittingen. voorstel is net zoals vorig jaar dat de gemeente een subsidie toekomt van € 6 /zitting, dus 

goed voor een subsidie van € 474  

- vraag  Oudercomité St Bernarduscollege, aanvraag subsidie aan de gemeente. Advies 

overeenkomstig voor  gezinsraad d.d. 17 december 2013 : basissubsidie socio culturele verenigingen 

+ € 30 ( € 10 per begonnen schijf van 20 leden / 44 leden ) + € 100 ( € 50 per open activiteit / 1 

gespreksavond en info avond)  

- vraag van vzw  Centrum Basiseducatie Brugge Oostende Westhoek vzw tot bekomen van een 

gemeentelijke toelage werd echter ongunstig geadviseerd daar de dienstverlening en werking van 

deze gedurende de periode van 1 september 2014 - 31 augustus 2014 geen betrekking had op 

inwoners van Nieuwpoort. 

                                                             de verslaggever 

 

 

                                                              Marcel Madou 

 

 

 

 

 

 


